
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ ผลติกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา วิทยาการสมุนไพร 

วิทยาเขต เชยีงใหม่ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา 2/2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อวิชา การฝกึทักษะทางสมุนไพร 3 

2. รหัสวิชา วส313 

3. จำนวนหน่วยกิต 1(0-3-1) 

4. หลักสูตร วิทยาการสมุนไพร 

5. ประเภทหลักสูตร วิชาบังคับ  

6. ข้อกำหนด ต้องผ่านวิชา วส 212 การฝกึทักษะทางสมุนไพร 2 

7. ผูส้อน ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

8. การแก้ไขล่าสุด 24 พฤศจกิายน 2563 

9. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา    

ภาคทฤษฏี 
-

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45

ช่ัวโมง 

การศกึษา

ด้วยตัวเอง 

15

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา /  ฝกึงาน 

....

ช่ัวโมง 

 

 

หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. มีทักษะและเทคนิคทางด้านการสกัดและวิเคราะห์สมุนไพร 

2. สามารถตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรได้ 

      3. สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้ 
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หมวดที่ 3: การปรับปรุงรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวดัประเมินผล 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์สมุนไพรในปัจจุบันได้ จึงมีการ

ยกตัวอย่างสถานการณ์ของสมุนไพรในปัจจุบัน หรือข่าวที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจจากสื่อต่างๆ 

หรือเวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิจัยเข้าไปในรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้ 

 

หมวดที่ 4: ข้อบังคับรายวิชา 

1. นักศึกษาจะต้องมเีวลาการเข้าเรียนไม่นอ้ยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2. นักศึกษาจะต้องมกีารส่งรายงานตรงต่อเวลาตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดวิชา 

3. นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้ง 

 

หมวดที่ 5: การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

PLO2  สามารถแสดงให้ เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำ การสื่อสารที่ ดี  การทำงานเป็นทีม และการเป็น

ผูป้ระกอบการที่ดีมคีวามรับผดิชอบและความมุ่งมั่น   

PLO3  สามารถบูรณาการทักษะและความรูว้ิทยาการสมุนไพรต่างๆ เพื่อใชใ้นการทำงานหรอืการประกอบ

อาชีพด้านสมุนไพร 

PLO4  สามารถวิเคราะห์สาเหตุและอุปสรรคที่พบในกระบวนการผลติวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

สมุนไพร และสามารถสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ 

PLO5  สามารถออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและมีคุณค่า

ทางการตลาดได้ 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ัวไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

- 

 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านพืชสมุนไพรจากวารสารออนไลน์ และนำมาเสนอหน้า

หอ้งเรียนโดยใช้โปรแกรม power point หรอื ผ่านระบบ Microsoft Teams 
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หมวดที่ 6:ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชาและความเชื่อมโยงสู่ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร 

(PLO) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ

เรยีนรู้ระดับรายวิชา 

PLO2  สามารถแสดงให้เห็นถึง

ภาวะความเป็นผูน้ำ การสื่อสารที่

ดี การทำงานเป็นทีม และการเป็น

ผูป้ระกอบการที่ดีมคีวาม

รับผิดชอบและความมุ่งมั่น   

- มทีักษะและเทคนิคทางด้าน

การสกัดและวิเคราะห์สมุนไพร 

- สามารถตรวจสอบคุณภาพ

สมุนไพรได้ 

 

บทที่ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8  

PLO3  สามารถบูรณาการทักษะ

และความรูว้ิทยาการสมุนไพร

ต่างๆ เพื่อใชใ้นการทำงานหรอื

การประกอบอาชีพด้านสมุนไพร 

- สามารถแปรรูปผลติภัณฑ์

จากสมุนไพรได้ 

บทที่ 9 

PLO4 สามารถวิเคราะห์สาเหตุ

และอุปสรรคที่พบในกระบวนการ

ผลติวัตถุดิบและการแปรรูป

ผลติภัณฑ์สมุนไพร และสามารถ

สรุปแนวทางที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาได้ 

- สามารถตรวจสอบคุณภาพ

สมุนไพรได้ 

- สามารถแปรรูปผลติภัณฑ์

จากสมุนไพรได้ 

บทที่ 7, 8, 9 

PLO5 สามารถออกแบบและ

พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี

คุณภาพและมีคุณค่าทาง

การตลาดได้ 

- สามารถแปรรูปผลติภัณฑ์

จากสมุนไพรได้ 

บทที่ 9  
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หมวดที่ 7:แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เรื่อง/บท/หัวขอ้ จำนวนช่ัวโมง ผูส้อน 

1-2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7-8 

 

9-10 

 

11-12 

13-15 

บทที่ 1 การค้นเอกสารวิชาการในระบบ

อินเตอร์เน็ต 

บทที่ 2 การใชเ้ครื่องมือ-เครื่องแก้ว

พืน้ฐานในห้องปฏิบัติการ 

บทที่ 3 การใชเ้ครื่องมอืวิเคราะห์

ปริมาณและคุณภาพสมุนไพร 

บทที่ 4 การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร 

บทที่ 5 การเตรียมสารเคมีเบือ้งตน้ 

บทที่ 6 เทคนิคทางดา้นการสกัดสาร

สมุนไพร 

บทที่ 7 การวิเคราะหส์ารสำคัญใน

สมุนไพร 

บทที่ 8 การตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร 

บทที่ 9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เบือ้งตน้ 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

6 

 

6 

 

6 

9 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรีสม 

ผศ. ดร. ภาวณิี อารีศรีสม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรสีม 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล, วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมนิผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

รายวิชา (CLOs) 

การเข้าชั้นเรยีน ประเมินจากการให้คะแนนการ

เข้าหอ้งเรียน 

 

การสอบกลางภาค ปลายภาค บรรยาย อภิปราย และ

ยกตัวอย่างประกอบ 

ทุกข้อ 

รายงาน มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูล

และนำเสนอหน้าห้องเรียน การ

ถามตอบ 

ทุกข้อ 

ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรรยาย ปฏิบัต ิผลติภณัฑ์กลุม่  ทุกข้อ 
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3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

การเข้าชั้นเรยีน 10 

การสอบกลางภาค ปลายภาค 50 

รายงาน 20 

ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

 

หมวดที่ 8:สื่อการสอนและการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรียนรู้ 

       1.  สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2552. เกษตรอินทรีย์ : 

ตามมาตรฐานสากล. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชยีงใหม่. 48 หนา้.  

       2. กฤษณา ภูตะคาม. 2546. เภสัชภัณฑ์ธรรมชาติ เล่ม 1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

เชยีงใหม่. 176 หน้า. 

       3. ถนอมศรี วงศ์รัตนาสถิต, นันทวัน บุณยะประภัศร, พรรนิภา ชุมศรี, วันดี กฤษณพันธ์, วีณา จิรัจฉริ

ยากูล, อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ และ เอมอร โสมนะพันธุ์. 2534. ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ. คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 499 หนา้. 

       4. รัตนา อินทรานุปกรณ์. 2550. การตรวจสอบและการสกัดแยกสารสำคัญจากสมุนไพร. สำนักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 215 หนา้. 

       5. รัตนา อินทรานุปกรณ์. 2553. สารสกัดจากสมุนไพร การเตรียมและการแยกสารสำคัญด้วยเทคนิค

โครมาโทกราฟี. คอมเมอร์เชยีล เวิลด์ มเีดีย จำกัด, สมุทรปราการ. 315 หนา้. 

       6. สมพร ภูติยานันท์, สุนีย์ จันทร์สกาว, อำไพ พฤติวรพงศ์กุล และ วรรณนรี เจริญทรัพย์. 2548. 

มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชยีงใหม่. 194 หนา้. 

       7. อ้อมบุญ ล้วนรัตน์. 2536. การสกัด และตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัฑณ์ธรรมชาติ. คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 248 หนา้. 

8. เต็ม สมติินันท์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ 

กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 810 หนา้. 

9. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2538. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. รวมสาส์น, กรุงเทพฯ. 896 หน้า.     

10. สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน. 2542. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน. 

กรุงเทพฯ. 176 หน้า.  
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11. Department of Medical Sciences. 1998. Thai Herbal Pharmacopoeia. Vol. 1. Ministry of 

Public Health, Bangkok.   

         12. Department of Medical Sciences. 2000. Thai Herbal Pharmacopoeia. Vol. 2. Ministry of 

Public Health, Bangkok.   

13. Department of Medical Sciences. 2009. Thai Herbal Pharmacopoeia. Vol. 3. Ministry of 

Public Health, Bangkok.   

 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 

นำผลงานวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างงานวิจัย  เพื่อให้

นักศึกษาได้เห็นขบวนการคิดและแนวทางการปฏิบัติจากงานวิจัย  
     1. ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อปริมาณสารเอเชียติโคไซด์ และคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน ใน

ระบบปลูกเปรียบเทียบแบบอินทรีย์และเคมีของบัวบก 

     2. ผลของการพรางแสงในระหว่างการเพาะปลูกต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ และ สาร 2-Acetyl-1-Pyrroline 

ของใบเตยหอม 

     3. ผลของระยะเก็บเกี่ยวต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย 

     4. ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ ความเข้มแสงต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของใบเตย

หอม 

     5. ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อการเจรญิเติบโตและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของจงิจูฉ่าย 

     6. ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณสมบัติการตา้นอนุมูลอสิระและคุณค่าทางโภชนาการของชาแก่นฝาง 

     7. สมบัติต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของชาสมุนไพรจากฝางที่ได้มาจาก

กระบวนการชงที่แตกต่างกัน 

     8. ผลของการพรางแสงระหว่างปลูกต่อองค์ประกอบของนำ้มันหอมระเหยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของจิงจู

ฉ่าย 

 

งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การเป็น

วิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยนำเอาความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้บรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการเรียนการสอน รวมทั้งมีการแนะนำ

วิธีการเข้าสืบค้นในฐานข้อมูลทางด้านการวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศกึษา

สามารถหาข้อมูลที่สนใจได้เองเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำปัญหาพิเศษต่อไป 
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หมวดที่ 9:  เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึน้ไป 

B+ 75 – 79  % 

B 70 – 74  % 

C+ 65 – 69  % 

C 60 – 64  % 

D+ 55 – 59  % 

D 50 – 54  % 

F ต่ำกว่า 50 % 

 

 

หมวดที่ 10: คำอธิบายการประเมนิรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

การประเมนิผลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

- การเข้าชั้นเรยีน (10%) ประเมินจากจำนวนครั้งที่เข้าช้ันเรียน  

- การสอบกลางภาค ปลายภาค (50%) ประเมินจากการสอบข้อเขียนตอนกลางภาคและปลายภาค 

- รายงาน (20%) ประเมินจากการนำเสนอหนา้หอ้งเรียน และการถามตอบหลังการนำเสนอเสร็จ 

- ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร (20%) ประเมินจากการนำเสนอผลงานทีเ่กิดจากการค้นคว้าและ

ทดลองปฏิบัติจรงิจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

1.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

1. มีทักษะและเทคนิคทางด้านการสกัดและวิเคราะห์สมุนไพร 
2. สามารถตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรได้ 

      3.  สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้ 
 

 

1.3 __________เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

 - 
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1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

 วันสุดท้ายของการประเมิน คือ วันเมื่อเสร็จสิน้การสอบปลายภาคในวันที่ 4 เมษายน 2564 

 

 

หมวดที่ 11: ขัน้ตอนการแก้ไขคะแนน 

นักศึกษามีสทิธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรอื คะแนนสอบ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการให้

คะแนน  

 

 

 

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน ผศ. ดร. ภาวิณี อารีศรีสม, วันที่ 24 พฤศจกิายน 2563 


